
 

  

Vacature 

BEGELEIDER (M/V) VZW ONZE KINDEREN (ORGANISATIE BIJZONDERE JEUGDZORG),  

CLUSTER JEUGDHULP ROESELARE 

vzw Onze Kinderen is een organisatie bijzondere jeugdzorg, met een divers begeleidingsaanbod.        
De hulpverlening komt tegemoet aan de noden van minderjarigen en hun ouders, die zich in een 
verontrustende leefsituatie bevinden.  Met een team van 130 medewerkers staan we in voor de 

ondersteuning van 186 kinderen, jongeren en hun gezin. 

“Er is altijd een toekomst” is daarbij de centrale gedachte en drijfveer. 
 

Omschrijving van de werkplek  

De cluster Jeugdhulp Roeselare begeleidt vierentwintig kinderen/jongeren (3-18j.) met hun 

gezin/context. Deze langdurige begeleiding kan integraal zijn, maar er wordt gestreefd naar een 

evenwichtige gedeelde zorg met gezins- en/of contextfiguren.  

De kinderen/jongeren die door ons begeleid worden hebben vaak al een (lange) 

hulpverleningsgeschiedenis.  De problemen situeren zich op verschillende domeinen (verontrustende 

opvoedingssituatie, armoede, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek,…). 

 

Functieomschrijving: 

kerntaak 

- Het begeleiden van jongeren (3-18j) en hun gezin/context 

- Mee uitwerken van individueel aangepaste begeleiding in groep 

- In staat zijn om een leefgroepswerking te dragen met oog voor individuele noden van 

jongeren 

- Interesse hebben in de leefwereld van kinderen en jongeren en interesse hebben in hun 

individuele beleving van die wereld  

- Oog hebben voor de moeilijkheden die de kinderen ervaren en daar in overleg met het team 

antwoorden proberen op te formuleren 

- Stimuleren van de positieve eigenschappen bij kinderen en jongeren  

- Op verschillende manieren in relatie kunnen gaan, afhankelijk van de jongere of het kind 

waarmee men werkt 

- Opstellen van handelingsplan, evolutieverslagen en andere verslaggeving 

- Contacten onderhouden met externe partners 



 

deeltaak 

 
- Ateljeewerking 

Naast het leefgroepswerk werk je mee aan de uitbouw van de ateljeewerking. Je hebt een 

passie voor hout, fietsen, kunst, dieren en/of sport en kan dit op een creatieve manier 

inzetten in het werk met kinderen en jongeren.  

 

Profiel:  

- Een bachelor of master diploma in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig 

door ervaring) 

- Goesting om op een creatieve manier aan de slag te gaan met kinderen in soms 

onvoorspelbare omstandigheden 

- Bereidheid na te denken vanuit verschillende denkkaders  

- Nieuwsgierigheid om te ontdekken hoe kinderen en jongeren omgaan met de moeilijkheden 

die ze ervaren,  bv. in relatie gaan 

- Interesse en ervaring in het werken met jongeren met psychische problemen 

- Bereidheid om zich te blijven vormen, ook via kort- of langdurige opleidingen  

- Verantwoordelijkheidszin, flexibel, enthousiast, stressbestendig, kritisch 

- Bereidheid om te werken in een volcontinu systeem, met inbegrip van avond- en 

nachtdiensten, weekendwerk en feestdagen 

- Een open houding ten aanzien van cliënten, collega’s en organisatie en ten aanzien van het 

eigen functioneren  

- Zelfstandig kunnen werken in teamverband  

- Minstens 5 jaar relevante werkervaring 

- Beschikken over een rijbewijs B  

 

Aanbod:  

- Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische werkomgeving 

- Individuele groeimogelijkheden 

- Individuele coaching/werkbegeleiding 

- Een contract van onbepaalde duur,  4/5de tewerkstelling 

- Verloning volgens barema van de sector 

 

Solliciteren:  

Stuur je motivatie en CV voor 15/08/2020 naar jobs@vzw-ok.be  t.a.v mevr. Betsy Van Liefde,  

directeur hulpverlening of vzw Onze Kinderen, Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare. 

 

Meer informatie:  

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Jonas Verbauwhede, coördinator Jeugdhulp Roeselare: 

jonas.verbauwhede@vzw-ok.be of 051 22 21 44. Kijk ook op  http://www.vzw-ok.be  

 

Aanvang tewerkstelling: 

In onderling overleg 
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